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1. ‘உலக மக்கள்த ொகக  ரவேடு – 2022’ அறிக்ககயின்படி, எந்  ஆண்டில் உலகின் அதிக மக்கள்த ொகக 

தகொண்ட நொடொக சீனொகே இந்தியொ விஞ்சும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது? 
அ. 2023  

ஆ. 2024 

இ. 2026 

ஈ. 2030 

✓ 2022 ஜூகல.11 – உலக மக்கள்த ொகக நொளன்று, ‘உலக மக்கள்த ொகக  ரவேடு – 2022’ என்ற  கலப்பில் 

அதிகொரப்பூர்ே மக்கள்த ொகக மதிப்பீடுகள் மற்றும் கணிப்புகளின் இருபத்வ ழொேது பதிப்கப ஐக்கிய நொடுகள் 

அகே தேளியிட்டது. இத் ரவேட்டின்படி, 2023–இல் உலகின் அதிக மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடொக இந்தியொ 

சீனொகே விஞ்சும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. உலக மக்கள்த ொககயொனது 2022 நே.15–இல் 

எட்டுப்பில்லியகன எட்டுதமனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2030ஆம் ஆண்டில் சுமொர் 8.5 பில்லியனொகவும், 2050ஆம் 

ஆண்டில் 9.7 பில்லியனொகவும் அது ேளரக்கூடும். 

2. 2022 – விம்பிள்டன் மகளிர் மற்றும் ஆடேர் பட்டத்க  தேன்றேர்கள் யொர்? 
அ. எலெனா ரைபகினா, ந ாவக் ந ாநகாவிச்  

ஆ. ஒன்ஸ்  ாபியா், ந ாவக் ந ாநகாவிச் 

இ. எலெனா ரைபாகினா,  ிக் கிா்கிநயாஸ் 

ஈ. வீனஸ் விெ்ெியம்ஸ், ைநபெ்  டாெ் 

✓ 23 ேய ொன வீரொங்ககன எலினொ கரபகினொ கஜகஸ் ொனின் மு ல் வீரொங்ககனயொக கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டம் 

தேன்றொர். 2011–க்குப் பிறகு இளம் விம்பிள்டன் சொம்பியனொன தபண்ணொனொர் அேர். வநொேக் வஜொவகொவிச்  னது 

4ஆேது விம்பிள்டன் ஆடேர் ஒற்கறயர் பட்டத்க யும், ஒட்டுதமொத் மொக 21ஆேது கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டத்க யும் 

தேன்றொர். ரவபல் நடொகலவிட (22) சரியொக ஒரு கிரொண்ட்ஸ்லொம் பட்டத்க க் குகறேொகக்தகொண்டுள்ளொர் வநொேக் 

வஜொவகொவிச். 

3. அண்கமச் தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘OALP’ மற்றும் ‘HELP’ என்பேற்றுடன் த ொடர்புகடய துகற எது? 
அ.  ிெக்காி 

ஆ. எண்லணய்  

இ. தானியங்கி 

ஈ. மின்னணுவியெ் 

✓ எண்தணய் மற்றும் எரிேொயுகேக் கண்டுபிடித்து உற்பத்தி தசய்ே ற்கொன புதிய தகொள்ககயொன Hydrocarbon 

Exploration and Licensing Policy (HELP), தபட்வரொலியம் மற்றும் இயற்கக எரிேொயு அகமச்சகத் ொல் கடந்த 2016ஆம் 

ஆண்டில் தேளியிடப்பட்டது. Open Acreage Licensing Programme (OALP)இன் 7 ஏலச்சுற்றுகள் முடிேகடந்துள்ளன. 

இதுேகர 134 ஆய்வு மற்றும் உற்பத்தித் த ொகுதிகள்  ரப்பட்டுள்ளன. சமீபத்திய 7ஆேது ஏலச்சுற்றில், ONGC, OIL 

மற்றும் GAIL ஆகியகே எண்தணய் மற்றும் எரிேொயு ஆய்வு மற்றும் உற்பத்திக்கொக ேழங்கப்பட்ட எட்டுத் 

த ொகுதிகளில் தபரும்பொலொனேற்கறப் தபற்றன. 

4. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற கனகனஹள்ளி என்பது எந்  மொநிலம் /யூனியன் பிரவ சத்தில் அகமந்துள்ள ஒரு 

பழங்கொல தபௌத் த் லமொகும்? 
அ. ஆ ்திைப் பிைநதசம்  ஆ. கா் ாடகா  

இ. பஞ்சாப்   ஈ. பீகாா் 
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✓ கனகனஹள்ளி என்பது கர்நொடக மொநிலத்தின் கலபுரொகி மொேட்டத்தில் பொயும் பீமொ ஆற்றின் ககரயில் உள்ள ஒரு 

பழகமயொன தபௌத் த் லமொகும். இது சன்னதி  ளத்தின் ஒருபகுதியொகும். இந்தியத் த ொல்லியல் துகற  ற்வபொது 

இந் ப் தபௌத் த் லத்தில் பொதுகொப்புப் பணிககள வமற்தகொண்டு ேருகிறது. 

5. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற சிங்கலீலொ வ சியப்பூங்கொ அகமந்துள்ள மொநிலம் எது? 

அ. ஹிமாச்செ பிைநதசம் 

ஆ. நமற்கு வங்கம்  

இ. உத்தைகாண்ட் 

ஈ. சிக்கிம் 

✓ வமற்கு ேங்க மொநிலத்தின் மிகவுயரமொன பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதியொன சிங்களிலொ வ சியப்பூங்கொ, 5 ஆண்டுகளில் 

சுமொர் 20 சிேப்புப்பொண்டொக்ககள விடுவிக்கும் திட்டத்க த்த ொடங்கியுள்ளது. வமற்கு ேங்கத்தின் பத்மஜொ நொயுடு 

இமயமகல விலங்கியல் பூங்கொ இருபது சிேப்புப்பொண்டொக்ககள (Ailurus fulgens) கொடுகளுக்குள் விடுவிக்கும் 

இந் த் திட்டத்க த் த ொடங்கியுள்ளது. 

6. எந்  இந்திய மொநிலம், மொணேர்களிடமிருந்து ஒற்றைப் பயன்பாடுறடய தநகிழிப் தபொருட்ககள தபறுே ற்கொக 

‘திரும்பப்தபறும்’ திட்டத்க  அறிவித்துள்ளது? 
அ. நகைளா 

ஆ. ஹிமாச்செ பிைநதசம்  

இ. சிக்கிம் 

ஈ. இைா ஸ்தான் 

✓ ஹிமொச்சல பிரவ ச மொநிலம் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மொணேர்களிடம் இருந்து ஒருமுகற மட்டுவம 

பயன்படுத் க்கூடிய தநகிழிப் தபொருட்ககள தபறுே ற்கொன ‘திரும்பப்தபறும்’ திட்டத்க ச் தசயல்படுத் வுள்ளது. இப் 

புதிய திட்டத்தின்கீழ், மொணேர்கள் பள்ளியில் ேழங்கும் ஒரு கிவலொ தநகிழிப்தபொருட்களுக்கு அரசு `75 தசலுத்தும். 

இத்திட்டம் ேளர்ந்துேரும் இகளஞர்களிகடவய சுற்றுச்சூழல் பொதுகொப்பு பழக்கத்க  ஏற்படுத்துேக  வநொக்கமொகக் 

தகொண்டுள்ளது. 

7. அண்கமயில் கொமன்தேல்த் நொடுகளில் இகணந்  கொவபொன் மற்றும் வடொவகொ, எந் ப் பகுதிகயச் வசர்ந் கே? 
அ. ஐநைாப்பா 

ஆ. ஆப்பிாிக்கா  

இ. ஓசியானியா 

ஈ. ஆசியா 

✓ பிதரஞ்சு தமொழிவபசும் வமகல ஆப்பிரிக்க நொடுகளொன கொவபொன் மற்றும் வடொவகொ கொமன்தேல்த்தில் இகணந் ன; 

பிரிட்டனுடன் எந்  ேரலொற்று உறவும் இல்லொ  நொடுகளொக, கொமன்தேல்த் நொடுகளில் நுகழயும் புதிய நொடுகளொக 

இகே ஆகின. தபரும்பொலும் முன்னொள் பிரித் ொனிய கொலனித்துேத்தின் கீழிருந்  54–நொடுகளின் குழுமமொன 

கொமன்தேல்த்தின் ருேொண்டொவில் நடந்   கலகம உச்சிமொநொட்டின் இறுதிநொளில், வடொவகொ மற்றும் கொவபொனின் 

விண்ணப்பம் ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 2009–இல் ருேொண்டொவிற்குப் பிறகு கொமன்தேல்த் அகமப்பில் இகணந்  

மு ல் புதிய உறுப்புநொடுகள் இகேயொகும். 

8. ‘ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரவு  ரும் உலக நொள்’ அனுசரிக்கப்படுகிற மொ ம் எது? 
அ. நம   ஆ.  ூன்  

இ.  ூரெ  ஈ. லசப்டம்பா் 
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✓ ஒவ்வேொர் ஆண்டும் ஜூன்.26 அன்று ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரேளிக்கும் உலக நொள் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 

துஷ்பிரவயொகம் மற்றும் ேக ககள எதிர்தகொண்ட மற்றும் த ொடர்ந்து எதிர்தகொள்ளும் மக்களுக்கொக அகனத்து 

மக்ககளயும் ஒன்றிகணக்க ேலியுறுத்துேது இ ன் வநொக்கமொகும். 1997ஆம் ஆண்டில், ஐநொ தபொதுச்சகப ஒரு 

தீர்மொனத்க  நிகறவேற்றியது; ஜூன்.26ஐ ேக க்குள்ளொவனொர்க்கு ஆ ரேளிக்கும் உலக நொளொக அறிவித் து. 

இது மனி  சித்திரேக யின் ஏற்றுக்தகொள்ள முடியொ   ன்கமபற்றிய விழிப்புணர்கே பரப்புேது மட்டுமல்லொமல் 

அது ஒரு குற்றம் என்பக யும் குறிப்பிடுகிறது. 

9. 2022–இல் அ ன் மு ல் இரஞ்சிக்வகொப்கபகய தேன்ற இந்திய மொநிலம் எது? 
அ. பஞ்சாப் 

ஆ. மத்திய பிைநதசம்  

இ. கு ைாத் 

ஈ. கா் ாடகா 

✓ தபங்களூரு சின்னசொமி அரங்கில் நகடதபற்ற இறுதிப்வபொட்டியில் மத்திய பிரவ ச அணி மும்கபகய 6 விக்தகட் 

வித்தியொசத்தில் வீழ்த்தி மு ல் இரஞ்சிக்வகொப்கபகய தேன்றது. இந் ப் வபொட்டியில் மு ல் இன்னிங்ஸில் யொஷ் 

துவப, ஷுபம் சர்மொ மற்றும் ரஜத் படி ொர் ஆகிவயொரின் ச ங்கள் அடங்கும். 23 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மத்திய பிரவ ச 

அணியின் வகப்டனொக இருந்  பிரபல கிரிக்தகட் பயிற்சியொளர் சந்திரகொந்த் பண்டிட் இவ்விளம் அணிகய தேற்றிப் 

பொக க்கு இட்டுச்தசன்றொர். 

10. சமீப தசய்திகளில் இடம்தபற்ற, ‘அவினொஷ் குல்கர்னி’, எவ்ேகமப்பின் புதிய  கலகமச் தசயலதிகொரி ஆனொர்? 
அ. UIDAI 

ஆ. நதசிய  ெவாழ்வு ஆரணயம் 

இ. IDRCL  

ஈ. UGC 

✓ இந்திய கடன் தீர்வு நிறுேனத்தின் (IDRCL)  கலகமச் தசயலதிகொரியொக அவினொஷ் குல்கர்னி வ ர்வு தசய்யப்பட்டு 

உள்ளொர். அரசொங்க ஆ ரவுகடய வ சிய தசொத்து மறுசீரகமப்பு நிறுேனத் ொல் (NARCL) தபறவேண்டிய `83,000 

வகொடிக்கும் அதிகமொன ேொரொக்கடன்களுக்குத் தீர்வுகொண்ப ற்கொக இது உருேொக்கப்பட்டது. 

✓ அேர் இந்திய மீட்டடழுச்சி தசொத்து மறுசீரகமப்பு நிறுேனத்தின் (IRARC)  கலகமச் தசயல் அதிகொரியொக இருந் ொர் 

மற்றும் SBIஇலும் பணியொற்றியுள்ளொர். 

 

செய்தித்தாள் நடப்பு நிகழ்வுகள்  

1. மக்கள்த ொகக: 2023-இல் இந்தியொ மு லிடம் தபறும்: ஐ.நொ.  கேல் 

மக்கள்த ொகக தபருக்கத்தில் 2023-ஆம் ஆண்டில் சீனொகேப் பின்னுக்குத்  ள்ளி இந்தியொ மு லிடம் தபறும் 

என்றும், நிகழொண்டு நேம்பரில் உலக மக்கள்த ொகக 800 வகொடிகய எட்டும் என்றும் ஐநொ கணித்துள்ளது. 

இதுத ொடர்பொக ஐநொ தபொருளொ ொர, சமூக விேகொரத் துகறயின் மக்கள்த ொகக பிரிவு வமற்தகொண்ட ஆய்வில் த ரிய 

ேந்  ொேது: 

உலக மக்கள்த ொகக நிகழொண்டு நே.15-இல் 800 வகொடிகய எட்டும். 1950-க்குப் பின்னர் உலக மக்கள்த ொகக 

தமதுேொன வீ த்தில் ேளர்ச்சியகடகிறது. 2030-ஆம் ஆண்டில் உலக மக்கள்த ொகக 850 வகொடிகயயும், 2050-

ஆம் ஆண்டில் 970 வகொடிகயயும் எட்டும். 2080-இல் உலக மக்கள்த ொகக 1,040 வகொடியொக இருக்கும். 2100 

ேகர இவ  விகி ம் நீடிக்கும். 
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2023-இல் சீனொகேப் பின்னுக்குத்  ள்ளி உலகில் அதிக மக்கள்த ொககதகொண்ட நொடொக இந்தியொ விளங்கும். 

ேரும் 2050-இல் இந்தியொவின் மக்கள்த ொகக 166 வகொடியொக இருக்கும். 

உலக மக்கள்த ொககயில் 29 ச வீ த்துடன் அ ொேது 230 வகொடி மக்கள்த ொககயுடன் 2022-இல் உலகின் அதிக 

மக்கள்த ொககதகொண்ட பிரொந்தியமொக கிழக்கு மற்றும் த ன்-கிழக்கு ஆசியொ திகழ்கிறது. மத்திய, த ற்கு ஆசியொ 

210 வகொடி மக்களுடன் உலக மக்கள்த ொககயில் 26 ச வீ த்க க் தகொண்டுள்ளது. 

இந் ப் பிரொந்தியத்தில் சீனொவும் இந்தியொவும்  லொ 140 வகொடி மக்கள்த ொககயுடன் அதிக மக்கள்த ொகககயக் 

தகொண்ட நொடுகளொக விளங்குகின்றன. 2050-ஆம் ஆண்டுேகரயிலொன உலக மக்கள்த ொகக தபருக்க 

கணக்கீட்டின்படி, கொங்வகொ குடியரசு, எகிப்து, எத்திவயொப்பியொ, இந்தியொ, கநஜீரியொ, பொகிஸ் ொன், பிலிப்பின்ஸ், 

 ொன்ஸொனியொ ஆகிய 8 நொடுகளும் 50%-க்கும் அதிகமொன பங்குேகிக்கும் என அதில் த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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